Quick Quick Obey
“De er måske ikke så store som Tame Impala og andre endnu, men at dømme
ud fra deres debutalbum Bulb Days er det kun et spørgsmål om tid.”
NothingButHopeAndPassion.com
“Selvom det er tilbagelænet og roligt, bliver det aldrig kedeligt”
⭑⭑⭑⭑⭑⭒ Gaffa
“Den purunge danskerkvartet rammer på deres debutalbum plet i tidsåndens
frejdige ungdomssind. Pladen er nemlig ladet med energi og fri-modighed”
⭑⭑⭑⭑⭒⭒ Soundvenue
Fire drenge med rødder i Thy tager som nyslåede studenter i eksil på en nedslidt
bondegård i Udkantsdanmark. Her bor og indspiller de deres debutalbum over en
periode på 4 måneder. I huset får de skabt et rum, hvor alt er tilladt og alt skal prøves,
og ud af det rum vokser deres kombination af drømmende pop og eksperimentel
retro-rock. En musik der både rummer en ungdommelig energi og legesyge i
udtrykket, men også en modenhed i melodierne. Udsvævende synthflader og
repetitive guitarfigurer blander sig med beskidt bas og en krystalklar falset i et
lydunivers af kontraster. Bandet er kåret til et af de 10 mest lovende navne i 2014 af
Soundvenue.
Bulb Days blev udgivet 7. april via det nye pladeselskab Antiphonics til 4 og 5-stjernede
anmeldelser. Singlen Hold Your Breath er blevet playlistet på P6 og ligger nu på en
3.-plads på Det Elektriske Barometer.
Efter et energisk show foran 250 publikummer til SPOT Festival har bandet slået døren
ind til udlandet. Rollingstone.de nævnte dem efterfølgende som et af de bedste nye
nordiske bands, og Soundvenue gav koncerten 4/6 stjerner og skrev bl.a. “De unge
Thy-knægte fyldte den charmeforladte Foyer med falset, glæde og håb for fremtiden”.
Bandet har turneret Danmark rundt som support for The Eclectic Moniker, senest i
Pumpehuset foran 600 mennesker, og næste mål er udlandet, hvor de allerede har
spillet koncerter i Sverige og har mere på vej i Norden såvel som i Holland og Belgien.
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